MOTIVATIEFICHE

Investeringsprogramma 2020-2024
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 23459

Afkoppeling Hoogstraat - Broekstraat

Bekken:
Zone:

Dender
MOLENBEEK/PACHTBOSBEEK

Zuiveringsgebied:

Geraardsbergen

Gemeente

Lierde

Arrondissement:

Oudenaarde

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

Projecten ter optimalisatie van de bestaande infrastructuur, doch onder voorbehoud van werken uit te voeren
door derden

Aard:

Afkoppeling

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2019-2023 door Aquafin voorgesteld in het kader van het herstelprogramma.

Doelstelling
Dit project omvat de afkoppeling van onverharde oppervlaktes afkomstig van de Hoogstraat te Lierde en bronnen en parasitaire debieten in de
Broekstraat. Dit om de veelvuldige overstortwerking op de toevoerende collectoren van pompstation Triepstraat te beperken.

Knelpunten die in het kader van het project 23459 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij
Aquafin, hetzij de gemeente, ...):
→

14663 - Aansluiting van grachten en onverharde oppervlakte te Hoogstraat. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

→

13761 - Aansluiting gracht uit bos en inbuizing vanuit richting Kouterstraat, mogelijk vuilvracht aangesloten (BOD < 5)
(verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

→

13759 - Gracht aangesloten op Broekstraat naast school. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

Opdrachtscenario
- Achter de woningen in het deel Hoogstraat wordt er een gracht voorzien die richting het westen afwatert. De bestaande langsgrachten
worden geherprofileerd en op het laagste punt steekt deze gracht door naar de Larebeek.
- Het eerste knelpunt in de Broekstraat (drainage leiding uit het bos) kan opgelost worden door de toekomende leiding af te koppelen van de
collector en aan de overkant van de straat aan te sluiten op de Broekbeek. Het tweede knelpunt (grachtinlaat achter de school) kan opgelost
worden door de toekomende leiding af te koppelen en aan de overkant van de straat aan te sluiten op een zijloopje van de Broekbeek.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

298.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
298.000,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project
→

De buffering van de onverharde oppervlaktes is niet ten laste van Aquafin, enkel de mogelijks verharde oppervlakte kan in rekening
worden gebracht.
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)
Doel/voorwerp van het voorbehoud
aansluiten kwalitatieve vuilvracht

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

- Deel in de Broekstraat (Lierde): overkoppeling van de woningen in de Kouterstraat op de riolering.
- Deel in de Hoogstraat (Lierde): Gelet op de sterke verdunning in de Hoogstraat dient er aldaar een gescheiden stelsel te worden
aangelegd.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23459 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin
dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken
projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:
→

19630

[LIERDE] Aanleg gescheiden riolering in de Hoogstraat

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Zie 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

De afkoppelingsprojecten zijn gelegen in aandachtsgebied Molenbeek - Pachtbosbeek

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met
projecten van derden
→

De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het
gestelde voorbehoud.

Overige elementen
→

Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak
met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur
Dit project betreft het afkoppelen van oppervlaktewater van de gemeentelijke riolering in de Hoogstraat en de Broekstraat. In het
kader van het lokaal pact met de gemeenten, en gelet op het belang van de betrokken afkoppelingen voor de goede werking van
de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, is het Vlaams Gewest bereid dit afkoppelingsproject zelf ten laste te nemen.
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